
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang      

Sastra merupakan ungkapan batin seseorang melalui bahasa dengan cara 

penggambarang yang merupakan titian terhadap kenyatan hidup, Sangidu (2004:26) 

menyatakan bahwa sastra adalah bagian dari masyaraka, kenyatan yang demikian 

mengilhami para pengarang untuk melibatkan dirinya dalam tata kehidupan 

masyarakat tempat mereka berada dan mencoba memperjuangkan posisi struktur 

sosial dan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. 

Pada gilirannya definisi karya sastra sebagai hasil budaya yang bersifat indah, 

estetis dapat dikatakan bertahan selama ini. Keindahanlah yang dianggap sebagai 

satu-satunya ciri karya sastra dan karya seni pada umumnya. Endraswara (dalam 

Nugroho 2008:1), menjelaskan bahwa sastra selain berfungsi sebagai hiburan sastra 

juga berguna untuk menambah pengalaman batin bagi para pembacanya. Sebuah 

karya sastra yang baik tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata tetapi juga 

ditentukan oleh makna yang terkandung di dalamnya dan memberikan pesan positif 

bagi pembacanya. 

Salah satu karya sastra yang sangat populer di tengah masyarakat yaitu Novel. 

Menurut Nurgiyantoro ( 2015: 12) novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang 

panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. 



 

Memiliki ciri-ciri yang kompleks novel  mengandung banyak unsur, salah satunya 

adalah amant yang berisi nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.  

Novel jugal dapat digunakan sebagai media untuk mengungkapkan nilai-nilai 

dan norma-norma dalam masyarakat. Salah satu nilai yang terdapat dalam unsur 

karya sastra adalah nilai pendidikan karakter merupakan salah satu jenis nilai yang 

terdapat dalam sebuah objek kajian, dalam hal ini objek yang dimaksud adalah novel 

“Guru Aini karya Andrea Hirata”. Novel tak hanya memberi kesenangan kepada 

pembaca tetapi novel juga melainkan sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

serta nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dipetik oleh pembaca. 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. 

Lubis (2008:18) menyatakan bahwa nilai ialah sebuah hal yang menjadi 

bagian dalam hidup manusia. Ia menjadi sebuah poin fundamental dalam hidup 

seseorang. Setiap tindak-tanduk manusia adalah bagian perwujudan dari nilai itu 

sendiri.   

Kesuma ( 2012:16) mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebua usaha 

untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehinga dapat membeikan kontribusi 

yang posotif kepada linkungannya. Karakter merupakan hal yang unik dan khas yang 

menjadi unsur perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain yang 

merupakan panduan karakter dari seluru warga negaranya. 



 

Dalam Novel “Guru Aini” karya Andrea Hirata, bisa menjadi perantara yang 

setrategis untuk mewujudkan tujuan agar menambakan nilai pendidikan karakter 

terhadap anak, karena di dalam novel tersebut terdapat beberapa nilai pendidikan 

karakter yang dapat dijadikan pedoman untuk membentuk karakter anak. 

Banyak novel yang mengandung nilai pendidikan karakter di antaranya novel 

yang berjudul “Guru Aini” karya Andrea Hirata. Karena dalam novel ini 

menggambarkan keberadan manusia dalam menghadapi masalah-masalah yang 

timbul dalam kehidupaannya, dalam novel ini masala yang banyak di angkat yakni 

nilai-nila pendidikan karakter. Relijius, jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, tanggung 

jawab. 

Novel ini menceritakan perjuangan seorang guru yang bernama Guru Desi 

Istiqomah, merupakan seorang guru matematika dari sebua kota dan dia memilih 

untuk melakukan pengabdian belajar dan mengajar di sebuah tempat yang terpencil. 

Oleh karena itu, dari keramayan kota bahkan sebelum beliau mengajar Ibu Desi ini 

pun tidak tau di mana tempat ia mengajar tersebut perjuangan guru Desi untuk sampai 

di tempat tujuan mengajarnya itu pun begitu berat,  

Oleh karana itu harus melakukan perjalanan berhari-hari dengan beberapa kali 

berganti alat transportasi kendaraan darat maupun kendaran laut, sunggu beratnya 

perjuangan seorang guru yang sangat mulia, dan pada akhirnya dengan tekat ingin 

menemukan seorang murid yang bisa dan mempunyai semangat belajar, terutama 

pelajaran matematika di mana pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang 



 

banyak ditakutin oleh para pelajar yang ada di Indonesia. Namun guru Desi tetap 

semangat memberikan pelajaran/trik yang mudah dipahami dan pada akhirnya? 

 Ibu Desi menemukan seorang murit yang bernama Aini di mana Aini ini 

adalah salah satu murit yang paling susah untuk belajar matematika, bahkan si Aini 

ini tidak naik kelas karena kesulitan belajar matematika, namun pada akhirnya Aini 

bisa menjadi salah satu bintang matematika, yang berhasil memicahkan misteri dan 

momok yang menakutkan selama ini yang ada pada murid-murid yang ketakutan 

dengan matematika.  

Alasan peneliti menganalisis novel Guru Aini karya Andrea Hirata, karena 

sangat menarik, dan menceritakan semangat juang seorang perempuan yang bercita-

cita menjadi seorang Guru Matematika. Di dalamnya terkandung nilai-nilai 

pendidikan karakter yang harus di kembangkan dengan baik oleh tunas-tunas bangsa 

khususnya mereka yang ada di banku pendidikan.  

Andrea Hirata adalah salah satu penulis novel yang berdedikasi tinggi. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya novel yang terbit sebelum novel Guru Aini yang memiliki 

nilai pendidikan karkter. Seperti halnya novel-novel karya Andrea Hirata yang telah 

lama terbit, novel Guru Aini juga banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Ketika 

dilihat dari segi isi. Novel Guru Aini ditulis oleh pengarang dengan bahasa yang 

mudah dipahami. Karena percakapan dan ulasan (penjelasan) yang menurut peneliti 

membuat pembaca dan linkungannya dapat memahami dengan mudah. 

Penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Laras Safitri (2019) dengan judul 

“Analisis Nilai-nila Pendidikan Karakter dalam Novel Si Anak Cahaya Karya Tere 



 

Liye” hasil penelitiannya menemukan tiga belas nilai pendidikan karakter yang 

digambarkan para tokoh diantaranya. (1) nilai religious, (2) toleransi, (3) disiplin, (4) 

kerja keras, (5) mandiri, (6) demokratis, (7) rasa ingin tauh, (8) semangat kebangsaan, 

(9) cinta tanah air, (10) gemar membaca, (11) peduli linkungan, (12) kreatif dan (13) 

tanggung jawab. 

Selanjutnya penelitian dari Yufarlina (2018) yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Dalam Novel Cinta 2 Kodi Karya Asma Nadia”. Penelitian ini memaparkan 

tentang nilai pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Peneliti memaparkan empat belas nilai pendidikan karakter yang 

terdapat dalam novel tersebut, yaitu relegius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, cinta 

tanah air, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, gemar 

membaca, peduli linkunggan, dan tanggung jawab. 

Perbedannya dengan penelitian ini menganalisis novel yang berbeda penelitian 

pertama lebih mengfokuskan ketiga belas nilai yaitu. (1) nilai religius, (2) toleransi, 

(3) disiplin, (4) kerja keras, (5) mandiri, (6) demokratis, (7) rasa ingin tauh, (8) 

semangat kebangsaan, (9) cinta tanah air, (10) gemar membaca, (11) peduli 

linkunggan, (12) kreatif dan (13) tanggung jawab, penilitian selanjutnya memaparkan 

tentang nilai pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Dan penilitian saat ini menerapkan enam nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam novel tersebut yaitu relijius, jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, 

tanggung jawab. Prsamaan yang dilakukan dalam penelitian sama-sama menganalisis 

tentang nilai pendidikan karakter, tetapi penelitian pertama lebih mengfokuskan 



 

kepada tiga belas nilai yang terdapat dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian 

kedua lebih mengfokuskan ke empat belas nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam penilitiannya, dan penelitian ini hanya mengfokuskan ke enam nilai pendidikan 

karakter.  

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakan di atas ditemukan masalah yang sangat luas. Oleh 

karena itu, penelitian ini dibatasi pada nilai-nilai yang diuraikan di latar belakang 

berupa nilai religious, nilai jujur, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai mandiri, nilai 

tanggung jawab, yang  terdapat dalam novel “Guru Aini” karya Andrea Hirata. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu  

bagaimanakah nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peniliti mengatakan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata.  

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu  

a) Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan terutama Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, serta upaya pengembangan mutu, hasil pembelajaran 



 

dan ilmu pengetahuan. Hasil Penelitian ini dapat menjadi dasar atau acuan dalam 

mengkaji karya sastra yang lain dengan kajian yang sama.  

b) Manfaat Praktis  

1) Bagi Pembaca Novel 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam sebuah novel. Serta 

diharapkan mampu menginspirasi pembaca novel untuk dapat mencintai tanah air 

seperti yang dilakukan Guru Aini, dan memotivasi pembaca untuk menanamkan 

pendidikan karakter bagi dirinya dan orang lain.  

2) Bagi Dunia Sastra 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan dapat 

dijadikan pertimbangan bagi setiap penulis dalam membuat karya sastra agar lebih 

memerhatikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya. Dengan 

demikian, sebuah karya sastra tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan semata, 

tetapi juga dapat dijadikan sebagai media yang memberikan manfaat positif bagi 

dunia pendidikan lebih utamanya.  

3) Bagi Peneliti  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk 

menjadi manusia yang berkarakter baik seperti yang terkandung dalam novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata. 

4) Bagi Dunia Pendidikan 



 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi dunia 

pendidikan mengenai ragam kalimat bahasa dalam sastra Indonesia dan sebagai 

bahan referensi yang dapat digunakan oleh pamer hati di bidang pendidikan untuk 

penelitian lanjut tentang novel.  

 


